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Referat af Generalforsamling onsdag d. 30/3-2011 
 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

 Kjeld Nielsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. Der var 16 stemmeberettigede parceller.  

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år  

 Formanden startede med at nævne, at kommunen vil åbne den tidligere lukkede udkørsel fra 
Nørreskovvang til Ryetvej, ved plejehjemmet Ryetbo. En anden trafikmelding er etablering 
af hajtænder og helleanlæg ved Skovliniens udmunding i Fiskebækvej. 

Under debatten omkring beretningen blev trafikproblemerne drøftet. Børnehaven i det 
tidligere Oasen er blevet udvidet og skovbørnehaven i nr. 14 skal renoveres og genåbnes, så 
der vil komme i alt tre busser med børn fra Frederiksberg. Kjeld Nielsen taler ofte med 
buschaufførerne for at få dem til at stoppe motoren under af- og pålæsning samt køre efter 
forholdene. Opsætning af ”stærekasser” på Fiskebækvej blev nævnt som en løsning på høje 
hastigheder. Bestyrelsen arbejder videre. 

Foreningen har fået en rigtig flot og brugervenlig hjemmeside. Den gamle side, som Tina 
Bille havde lagt et stort  arbejde i, var desværre ikke til at redde efter PC-problemer. 
Formanden takkede Peter Salling for arbejdet med den nye hjemmeside og overrakte en lille 
gave som tak for hjælpen. 

Containerdatoer bliver 14.-15. maj og 29.-30. oktober. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 Regnskabet blev godkendt. Kontingentet for 2011 er uændret.   

Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag 

 Ingen forslag.  

Pkt. 5 Valg af bestyrelse 

 På valg var Sven Thrysøe, som blev genvalgt, og Tina Bille, som ikke ønskede genvalg. 
Bestyrelsen takker for hendes indsats. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Nigel Sharp valgt.  

Pkt. 6 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 

 Torben Cruse blev genvalgt som suppleant. 

Pkt. 7 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

 John Vinding blev genvalgt som revisor og  Anders Kjærsgaard blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 

Pkt. 8 Eventuelt 

 • Vagn Kaas kunne ikke selv være til stede, men havde afleveret et brev ang. 
helleanlægget ved Skovlinien/Fiskebækvej, hvor skiltene på hellen står på midlertidige 
”fødder”. Det kan oplyses, at tavlerne siden er opsat permanent. 
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 • Omkring containerne blev det nævnt, at nogle smider hele træer i containeren, så der 
dårligt er plads til mere. Vis hensyn – skær træer og store grene i stykker, så alle kan få 
plads til deres haveaffald. 

 • Vejbelysningsproblemer: Kommunikation med Dong er besværlig og langsommelig. 
Man kan evt. henvende sig direkte til kommunen, som er ansvarlig for at vejbelysningen 
fungerer. 

 • Der har i den voldsomme snevinter været problemer med manglende snerydning på 
fortovene på Nørreskovvang. Der er naturligvis pligt til at rydde fortovet, uanset hvor 
man bor. 

 • Kort før generalforsamlingen er vi blevet bekendt med et indbrudsforsøg på 
Nørrevænget. Vi kan kun igen opfordre til at holde øje med hinandens huse, når man har 
mulighed for det. Hold også øje med ”mistænkelige” biler og personer i området. 

 Kontingent for 2011 er uændret 300 kr. Indskud for nye medlemmer er fortsat 250 kr. 
Giroindbetalingskort er vedlagt generalforsamlingsreferatet. Det henstilles til medlemmerne 
at betale kontingent til tiden, da der ellers må påregnes rykkergebyr på 50 kr. Sidste 
rettidige indbetalingsdato er 30. juni 2011. Husk at skrive navn og adresse på 
betalingskortet, da vi ellers ikke kan se, hvem betalingen vedrører. 

 Containerdatoer blev fastsat til 14.-15. maj og 29.-30. oktober. 

 Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

 Henrik Elgaard Jensen, Nørreskovvang 62 Formand 
 Sven Thrysøe, Fiskebækvej 83 Kasserer 
 Nigel Sharp, Nørreskovvang 64 Bestyrelsesmedlem 
 Torben Cruse, Nørrevænget 5 Bestyrelsessuppleant 
 John Vinding, Nørreskovvang 67B Revisor 
 Anders Kjærsgaard, Nørreskovvang 96 Revisorsuppleant 

 
Referatet godkendt af bestyrelsen: 
 
 
 
 

Henrik Elgaard Jensen Sven Thrysøe Nigel Sharp 
 


